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Smittevernveileder for SDA-menigheter i Norge, revidert 18.06.2021 
 

Regjeringen hadde pressekonferense med reviderte smitteverntiltak fredag 18. juni. Tiltakene trer i 

kraft fra søndag 20. juni kl. 12.00 og gjelder inntil videre. (NB! Det kan fortsatt være strengere lokale 

tiltak). 

Vi vil først minne om de grunnleggende rådene om å holde avstand, holde hendene rene, holde seg 

hjemme når man er syk, og begrense antallet mennesker man møter fysisk. 

DNU forholder seg til de nasjonale retningslinjene fra regjeringen. Vi forventer at de lokale 

menighetene utviser respekt for og gjør seg kjent med landsdekkende samt lokale smittevernregler 

og anbefalinger. Dette er menighetsstyrets ansvar.  

Nasjonale tiltak som gjelder på trinn 3 – anbefalinger for hele landet: 

Arrangementer (både privat og offentlig) 

Det oppfordres til å holde arrangementer utendørs heller enn innendørs. 

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke 

arrangementer i andre kommuner. Høyt smittetrykk innebærer at kommuner har strenge lokale tiltak 

regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller i tilsvarende lokal forskrift. 

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter 

 Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs. 

 Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er 

nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. (nytt) 

 For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer 

utendørs. (nytt) 

Sommer- og aktivitetsleir (nytt) 

 Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler 

mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det 

anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer. 

 Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om 

avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn. 

 Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere 

enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand. 
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Regler for hele landet: 
Arrangementer 

 

Private arrangementer 

 Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. (nytt) 

 

Offentlige arrangementer (nytt) 

Uten test eller 

koronasertifikat 
Innendørs Utendørs 

Faste tilviste plasser 
Inntil 1000 personer (500 x 2 

kohorter) 

Inntil 2000 personer (500 x 4 

kohorter) 

Uten faste plasser 
Inntil 400 personer (200 x 2 

kohorter) 

Inntil 800 personer (200 x 4 

kohorter) 

Med test eller 

koronasertifikat 
    

Faste tilviste plasser 

50 % kapasitet opp til maks 

2500 personer (500 x 5 

kohorter) 

 50 % kapasitet opp til maks 

5000 personer (500 x 10 

kohorter) 

Uten faste plasser 

50 % kapasitet opp til maks 

1000 personer (500 x 2 

kohorter) 

50 % kapasitet opp til maks 

2000 personer (500 x 4 

kohorter) 

Linker til plakater som kan være nyttig: 

https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/hold-avstand.er-ikke-det-mulig-bruk-

munnbind/Munnbind%20-%20norsk.pdf/_/attachment/inline/d7cdd67c-1284-4350-9c9f-

2c888524b2fa:ebd983fb49c4a9871132981665be1cf7a65e9fae/Munnbind%20-%20norsk.pdf 

 

https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/vaner-som-forebygger-

smitte/Vaner%20som%20forebygger%20smitte%20-

%20bokm%C3%A5l.pdf/_/attachment/inline/b95326ea-3434-44bc-96fc-

3590ca3d0346:fb5ccf10f537c73dfbfd14eab0dbbd1af4c43dd8/Vaner%20som%20forebygger%20smit

te%20-%20bokm%C3%A5l.pdf 

 

Siste informasjon fra regjeringen:  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-fortsetter-gjenapningen/id2862266/ 
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